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  املنهجية والعملية التشاورية  - أوالً  
كيفية محاية حقوق اإلنسان يف الـسويد،       التعرف على   الغرض من هذا التقرير هو        -١

ويستند التقرير إىل املبادئ التوجيهية الصادرة عـن        . فضالً عن أفضل املمارسات والتحديات    
وقد نسَّقت وزارة اخلارجية العملية التحـضريية مبـشاركة وزارة          . )١(جملس حقوق اإلنسان  

  .التكامل واملساواة بني اجلنسني ويف تعاون وثيق مع الوزارات األخرى
يف مرحلـة    وتشمل   ،العملية منفتحة وشفافة  هذه  وقد سعت احلكومة إىل أن تكون         -٢

واسـتخدم  . حبة املصلحة الوكاالت احلكومية واجملتمع املدين واألطراف األخرى صا      مبكرة  
طـالع   يف إ  www.manskligarattigheter.seموقع احلكومة الشبكي املعين حبقوق اإلنـسان        

ـ      . والتشاور معهم على آخر التطورات    أصحاب املصلحة    قة سِّكما عقـدت الـوزارات املن
على العملية وعلى هذا التقرير     مع أصحاب املصلحة إلطالعهم     العضوية  اجتماعات مفتوحة   

، شارك ممثلون عن الـوزارات      ٢٠٠٩نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  . يف هذا الشأن   آرائهم   ومجع
املنسقة يف ندوة عامة عن التقرير الدوري الشامل ُعقـد يف املنتـدى الـسويدي حلقـوق                 

وقد استشري أثناء صياغة هذا التقرير كل من أمني املظامل املعين باملساواة وأمـني              . )٢(اإلنسان
  .وفد حقوق اإلنسان يف السويدمظامل األطفال و

  تعزيزهااإلطار املعياري واملؤسسي حلماية حقوق اإلنسان و  - ثانياً  

  احلقوق األساسية والقوانني الدستورية  - ألف  
ويـستند  . وُتستمد كل السلطة العامة من الـشعب      . إن السويد دميقراطية برملانية     -٣

ميقراطية التمثيلية واملبادئ الربملانية واحلكم     الدستور السويدي إىل مبادئ السيادة الشعبية والد      
الـذي لـه    ) Riksdag(ل الشعب الربملـان     ثوعلى الصعيد الوطين، مي   . احمللي وسيادة القانون  

وتنفذ احلكومة قرارات الربملان وتضع االقتراحات بقـوانني جديـدة أو           . السلطة التشريعية 
بات عامة للربملان وجمالس املقاطعات     وُتجرى كل أربع سنوات انتخا    . تعديالت على القوانني  

  .واجملالس البلدية
إن احلقوق واحلريات اليت يتمتع هبا األفراد يف السويد حتميها أساساً ثالثـة قـوانني           -٤

. ريـة التعـبري   املعين حب وثيقة احلكم، وقانون حرية الصحافة، والقانون األساسي        : دستورية
قدر الكافة على قـدم املـساواة   على حنو حيترم    وتقضي وثيقة احلكم مبمارسة السلطة العامة     

كما تتضمن الوثيقة تعديداً حلقوق اإلنسان وحرياته؛ يعتـرب         . واحترام حرية الفرد وكرامته   
وتتـضمن وثيقـة    . )٣(قيود عليها فرض  بعضها حقوقاً وحريات مطلقة، أي دون السماح ب       

  .العقوبة البدنيةاحلكم كذلك حظراً مطلقاً على عقوبة اإلعدام وعلى التعذيب و
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وإضافة إىل احلقوق املطلقة، تنص القوانني الدستورية الثالثة على عدد من احلقـوق               -٥
ومن . حلدودختضع غري أن هذه القيود ذاهتا    . )٤(واحلريات قد يقيدها القانون يف ظروف معينة      

حريـة  مبوجب  املالمح األخرى لإلطار الدستوري إدراج مبدإ احلصول العام على املعلومات           
ويشمل هذا املبدأ أموراً منها إمكانية الوصول إىل الوثائق الرمسية وحق الـصحفيني             . التعبري

احملمي بالدستور وواجبهم يف محاية هوية مصادرهم، واحلق يف نقل املعلومات ونـشرها ويف              
  .حضور جلسات احملاكم فضالً عن اجتماعات مجعيات اختاذ القرار

، اقترحت احلكومة إجراء تغيريات معينـة علـى         ٢٠٠٩ديسمرب  /ويف كانون األول    -٦
وتقترح احلكومة يف مشروع القانون . اإلطار الدستوري يف مشروع قانون عرض على الربملان

أموراً منها ضرورة تطبيق احلماية الدستورية على مجيع األشخاص املوجودين على أراضـي             
 من التمييز بسبب التوجه اجلنسي،      على مواطنيها فقط؛ وأن يتضمن الدستور محاية      ال  السويد  

وأن أي قرار بالتدخل يف حق متلك املمتلكات، كاملصادرة، يستوجب ضمان حصول الفرد             
  .)٥(على تعويض كامل

، تلتزم الـسويد مبيثـاق االحتـاد        ٢٠٠٩وعقب بدء نفاذ معاهدة لشبونة يف عام          -٧
  .األورويب للحقوق األساسية

  قانون الدويل حلقوق اإلنسانالالتزامات السويد مبوجب   - باء  
إن السويد طرف يف معظم اتفاقيات األمم املتحدة الرئيسية املعنية حبقوق اإلنـسان،             -٨

وتشمل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق             
ييـز العنـصري،   االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التم      

 واتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن   ،واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقيـة              

وصدقت السويد علـى الربوتوكـوالت امللحقـة هبـذه          . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   
تفاقيات، باستثناء الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية          اال

كما وقعت السويد على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من          . واالجتماعية والثقافية 
  .٢٠٠٧االختفاء القسري يف عام 

ة املعنية حبقوق العمل، والسويد طرف يف عدد كبري من اتفاقيات منظمة العمل الدولي      -٩
  .مبا فيها االتفاقيات األساسية الثمانية

وتقدم السويد تقارير منتظمة إىل هيئات معاهدات األمم املتحدة بشأن كيفية تقيُّدها              -١٠
وتضع احلكومة يف االعتبار اجلـاد املالحظـات        . بالتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان     

كمـا هتـتم    . سهم يف حتسني محاية حقوق اإلنسان يف الـسويد        اليت ت  اخلتامية هلذه اهليئات  
احلكومة بشكل جاد باآلراء الصادرة عن هيئات معاهدات األمم املتحدة فيما يتعلق بقـضايا    
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 الصبغة  ٢٠٠٦ويضفي قانون األجانب يف السويد اعتباراً من عام         . يرفعها أفراد على السويد   
ضي باالمتثال لطلبات وقرارات وأحكـام اهليئـات        القانونية على املمارسة املستقرة اليت تق     

الدولية املختصة بالنظر يف شكاوى األفراد، مثل هيئات معاهدات حقوق اإلنـسان لألمـم              
  .املتحدة أو احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

وأصدرت السويد دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة يف جمـال               -١١
  .حقوق اإلنسان

والسويد طرف يف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ومعظم بروتوكوالهتا، فـضالً        -١٢
ولكل شخص أو منظمة    . عن عدد من اتفاقيات جملس أوروبا األخرى املعنية حبقوق اإلنسان         

جمموعة من األفراد يدَّعون أهنم ضحية انتهاك السويد للحقـوق املنـصوص     و  غري حكومية أ  
تقدمي تظلم إىل احملكمة األوروبية حلقوق      احلق يف   األوروبية أو بروتوكوالهتا    عليها يف االتفاقية    

باالمتثال ألحكام احملكمة يف القـضايا      ملتزمة  كدولة طرف يف االتفاقية،     السويد،  و. اإلنسان
وأدت األحكام الصادرة ضد السويد، يف عدد من القضايا، إىل دفـع            . اليت تكون طرفاً فيها   
لمني، وأدت يف بعض احلاالت إىل إجراء تعديالت على القانون السويدي           ترضية عادلة للمتظ  

وستواصل احلكومة، حتت إشراف جلنـة    . املتصل بأمور منها توسيع حق الوصول إىل احملاكم       
  .وزراء جملس أوروبا، اختاذ كافة اخلطوات الالزمة لتنفيذ أحكام احملكمة

أوروبا، تنفذ السويد التزامات تلـك     وكدولة مشاركة يف منظمة األمن والتعاون يف          -١٣
  .املنظمة ذات البعد اإلنساين

وتلتزم السويد باألخذ بنظام ازدواجي، ومبوجبه ال تصبح االتفاقيات اليت تـصدق              -١٤
فهناك وسيلتان أساسيتان إلعطاء أثـر     . عليها السويد جزءاً من القانون الوطين بشكل تلقائي       

فاالتفاقيات الدوليـة   . اإلدراج والنقل : لقانون السويدي قانوين على االتفاقيات الدولية يف ا     
. تنقَل عادة إىل القانون السويدي بسن أحكام مناظرة يف نظام أساسي سويدي قائم أو جديد              

ويف حاالت معينة، ميكن إدراج اتفاقية ما عن طريق قانون عام يذكر أن االتفاقية ستطبق يف                
ومن األمثلة على هذا النهج األخري . بشكل مباشرق  للتطبيالسويد كقانون سويدي وأهنا قابلة      

االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية الـيت أُدرجـت يف القـانون              
  .١٩٩٥السويدي يف عام 

فمثالً . ومن املالمح اهلامة لقانون االحتاد األورويب أن له أثر مباشر يف ظروف معينة              -١٥
نوع بية، يف العديد من القضايا املتعلقة بالتمييز بسبب اجلنسية أو           قضت حمكمة العدل األورو   

قبـل  كما يطبق قانون االحتاد األورويب من       . اجلنس، بأن األحكام ذات الصلة هلا أثر مباشر       
ا يسهم يف محاية حقوق اإلنـسان       مب القضائية والسلطات اإلدارية السويدية،       واجملالس احملاكم

  .السويد يف



A/HRC/WG.6/8/SWE/1 

5 GE.10-11052 

  ل املؤسسية حلماية حقوق اإلنسان وتنفيذهااهلياك  - جيم  
إن ضمان االحترام الكامل حلقوق اإلنسان هو هدف أساسي ملمارسة كل السلطة              -١٦

تلتـزم  فأجهزة احلكم املركزية واإلقليمية واحمللية، مبا فيها اإلدارة العامة،          . العامة يف السويد  
عند ممارسة سلطاهتا، مثلـها مثـل       كلها بالتزامات السويد الدولية يف جمال حقوق اإلنسان         

ويف عدد من امليادين، تسعى احلكومة جهدها لدعم محاية حقوق          . الربملان والسلطة القضائية  
  .اإلنسان مبا يتجاوز املستوى املنصوص عليه يف القانون الدويل

وتتوزع املسؤولية عن تنفيذ التزامات حقوق اإلنسان الدولية للسويد بني سـلطات              -١٧
وللسويد تقليد قدمي يتمثل يف تقريـر       . املركزية والسلطات اإلقليمية والبلديات احمللية    الدولة  

يف املصري احمللي، مبعىن أن السلطات اإلقليمية والبلديات احمللية هلا حرية اختاذ قراراهتا اخلاصة               
منـها  فالسلطات اإلقليمية واحمللية مسؤولة عن أمور       . احلدود اليت يقررها الربملان واحلكومة    

اخلدمات الصحية والطبية، وشؤون الرعاية االجتماعية، واملسائل املتعلقة باملدارس اإللزاميـة           
  .واملدارس الثانوية األعلى ومرحلة ما قبل املدرسة ورعاية املسنني

وتؤدي حماكم القـانون دوراً حموريـاً يف        . واستقالل القضاء مكفول بوثيقة احلكم      -١٨
نظـام احملـاكم    تيحهـا   ويتم اعتماد سبل االنتصاف اليت ي     . سويدمحاية حقوق األفراد يف ال    

وجيري النظر يف الدعاوى القانونيـة      . السويدية من أجل توفري وسيلة حلماية حقوق اإلنسان       
. من قبل احملاكم العامة واحملاكم اإلدارية العامة، فضالً عن السلطات اإلدارية إىل حـد مـا               

يف تندرج  للنظر يف قضايا    واجملالس القضائية اخلاصة     وإضافة إىل ذلك، أنشئت بعض احملاكم     
  .)٦(فئات حمددة

وأي شـخص  . املظامل اإلشراف أيضاً على تنفيذ حقوق اإلنسان ناء  ومن وظائف أم    -١٩
يشعر أنه يتعرض هو أو غريه ملعاملة خاطئة أو غري عادلة من جانب سلطة عامة أو موظـف                  

حمللية ميكنه تقدمي شكوى إىل مكتب أمنـاء املظـامل          يعمل يف اخلدمة املدنية أو يف احلكومة ا       
.  ويعيِّن الربملان أمناء املظامل هبـا      ١٨٠٩وقد أنشئت مؤسسة أمناء املظامل يف عام        . الربملانيني

مناء املظـامل   ألكما ميكن   .  شكوى خمتلفة  ٦ ٠٠٠ويتلقى أمناء املظامل الربملانيون سنوياً حنو       
وتسمح . عاينة واإلدالء مبالحظات يف مسار إجراءات امل      بأنفسهم يف إجراء حتقيقات   الشروع  

كمـدعٍ خـاص   بالعمل صالحيات وسلطات أمناء املظامل، يف قضايا استثنائية نادرة للغاية،         
كما حيـق ألمنـاء املظـامل       . ويوجِّه االهتامات إىل موظف ما بارتكاب فعل مناٍف للقانون        

تكابه جنحاً وإصدار تعليقـات وتوصـيات       الربملانيني اختاذ إجراءات تأديبية ضد موظف الر      
  .نقدية يف شكل فتوى

املعـيَّن مـن    قضائي  وهناك بعض الوظائف اإلشرافية اليت ينفذها أيضاً املستشار ال          -٢٠
الشكاوى وطلبات التعويض عن األضرار املوجهـة       قضائي  فمثالً يتلقى املستشار ال   . احلكومة

  .ألضرارإىل الدولة ويبت يف التعويض املايل عن هذه ا
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 عنـد   ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١وأنشئت وظيفة أمني املظامل املعنية باملساواة يف          -٢١
وقـد متثلـت    . التمييز يف كيان جديـد    مبناهضة  دمج أمناء املظامل األربعة السابقني املعنيني       

لتمييـز  السلطات السابقة يف أمني املظامل املعين بتكافؤ الفرص، وأمني املظامل املعين مبناهضة ا            
. العرقي وأمني املظامل املعين باإلعاقة وأمني املظامل املعين مبناهضة التمييز بسبب التوجه اجلنسي            

عمل ضد التمييز ومن أجل مـساواة       يحكومة  يل لل باملساواة هو وك  املعين  وُيعد أمني املظامل    
  .)٧(اجلميع يف احلقوق والفرص

 السويد هلم أمني مظامل خاص هبـم  واألشخاص الذين هم حىت سن الثامنة عشرة يف      -٢٢
ويتمثل الواجب الرئيسي ألمني مظامل األطفال يف تعزيـز حقـوق           . هو أمني مظامل األطفال   

كما يرصـد   . ومصاحل األطفال والصغار على النحو املنصوص عليه يف اتفاقية حقوق الطفل          
عديالت تـشريعية   قتراحات بإجراء ت  اتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل يف السويد، مبا يشمل تقدمي          

والتشجيع على تطبيق اتفاقية حقوق الطفل يف عمل الوكاالت احلكومية والبلديات وجمالس            
إال أن أمني املظامل ال يشرف على سلطات أخرى وقد ال يتدخل يف قضايا األفراد    . املقاطعات

  .وفقاً للقانون
قية حقوق األشـخاص    وجيري حالياً النظر يف كيفية إنشاء آلية الرصد الوطنية التفا           -٢٣

  .ذوي اإلعاقة اليت مت التصديق عليها مؤخراً
وتشمل الوكاالت اإلشرافية األخرى املتصلة حبقوق اإلنـسان جملـس الـصحافة،           -٢٤

  .واجمللس الوطين للصحة والرفاهية ونقابة احملامني السويدية
م أو  وتسهم بعض األطراف األخرى الفاعلة يف اجملتمع، سواء مـن القطـاع العـا               -٢٥

وتؤدي وسائط اإلعالم دوراً حيويـاً      . اخلاص، يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف السويد       
. بتوفري املعلومات للجمهور، وبالشروع يف إجراء نقاش عام وتدقيق يف ممارسة السلطة العامة            

تميـز  وللسويد أيضاً تقاليد قدمية تتعلق باملشاركة املدنية وبقيام جمتمع مدين نشط كثرياً ما ي             
كمـا متـارس وسـائط اإلعـالم        . مبعدل عالٍ من املشاركة والتنظيم الداخلي الدميقراطي      

واملنظمات غري احلكومية دوراً جوهرياً يف دعم وتطوير القيم الدميقراطية واحتـرام حقـوق              
  .اإلنسان واملشاركة املدنية يف اجملتمع السويدي

  ارجية السويديةحقوق اإلنسان كجزء ال يتجزأ من السياسة اخل  - دال  
وتلتزم احلكومـة   . إن محاية حقوق اإلنسان هلا أولوية يف السياسة اخلارجية للسويد           -٢٦

بضمان دمج حقوق اإلنسان والدميقراطية يف كل جماالت السياسة العامة، مبا يشمل اهلجـرة              
ل يف جمـا  متسقة وموجهة إىل النتـائج      وهتدف احلكومة إىل متابعة سياسة      . واألمن والتجارة 
إن احلوار مع الدول األخرى واملفاوضات املتعددة األطراف والدبلوماسـية          . حقوق اإلنسان 

. العامة واملساعدات اإلمنائية هي وسائل هامة لتعزيز حقوق اإلنسان على الـصعيد الـدويل             
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يف اجملـال    لتعاون السويد    ةولويات املواضيع األساسية الثالث   أوتشكل حقوق اإلنسان إحدى     
  .مع زيادة التركيز على دعم بناء الدميقراطيةاإلمنائي، 

. ٢٠٠٨وحددت احلكومة أولويات سياستها اخلارجية يف بيانني بالربملان يف عـام              -٢٧
 غطى  ، يف حني   حدد اخلطوط العامة   )٨("حقوق اإلنسان يف السياسة اخلارجية للسويد     "فبيان  
مال التعاون   أع )٩("قراطية بيان حكومي عن دعم السويد للدمي      -التحرر من االضطهاد    "بيان  

  .يف جمال التنمية
وتعلق احلكومة أولوية عالية على ضمان تعميم القانون الدويل وحقـوق اإلنـسان               -٢٨

ويف أثناء رئاسة   . والدميقراطية وسيادة القانون يف العمل الداخلي واخلارجي باالحتاد األورويب        
مت التركيز حتديداً على التنفيذ الفعـال       ،  ٢٠٠٩السويد جمللس وزراء االحتاد األورويب يف عام        

ومشلت األولويات إجـراء حـوارات      . جملال واسع من الصكوك اليت لدى االحتاد األورويب       
ومشاورات عن حقوق اإلنسان بغية حتقيق نتائج هادفة، وتنفيذ املبادئ التوجيهية لالحتـاد              

مم املتحدة واهليئات األخـرى    األورويب املعنية حبقوق اإلنسان وتعزيز العمل املوضوعي يف األ        
  .املتعددة األطراف

ومتارس السويد دوراً نشطاً يف هيئات األمم املتحدة املكلفـة بالتـصدي حلقـوق                -٢٩
وستواصل السويد العمل على كفالـة      . اإلنسان، مثل اجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنسان      

عايري حقوق اإلنـسان العامليـة      الدور احلاسم هلذه اهليئات باعتبارها حمافل لدعم االحترام مل        
املستقرة والتصدي بفعالية لالنتهاكات اجلسيمة الواسعة النطاق حلقوق اإلنـسان والقـانون          

وتـسعى  . كما أن التعاون مع املفوضة السامية حلقوق اإلنسان ميثل أمهية خاصـة       . اإلنساين
امل يف سـياقات  بشكل كوُتنفَّذ السويد كذلك إىل ضمان أن تتجلى قضايا حقوق اإلنسان        

 مثل العمل يف منظمة العمل الدولية ومنظمة األمم املتحـدة للطفولـة             ،أخرى لألمم املتحدة  
ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي          ) اليونيسيف(

  ).اليونسكو(ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
د، كدولة من الدول املؤسسة جمللس أوروبا، على تقوية دور اجمللـس،            وتعمل السوي   -٣٠

وخاصة يف قضاياه األساسية الفريدة، أال وهي تعزيز حقوق اإلنـسان وسـيادة القـانون               
وقد أعطت السويد األولوية حلقوق اإلنسان أثناء رئاستها للجنة الوزارية جمللس           . والدميقراطية

  .٢٠٠٨أوروبا يف عام 

  ثقيف واإلعالم يف جمال حقوق اإلنسانالت  - هاء  
حقـوق اإلنـسان    لكي تصبح   إن تعزيز املعرفة والوعي حبقوق اإلنسان أمر حيوي           -٣١

ولذا فإن زيادة التوعية حبقوق اإلنسان هي إحـدى         . جزءاً ال يتجزأ من كل جوانب اجملتمع      
عـض التـدابري    وقد اتُّخذت ب  . األولويات املستمرة لعمل احلكومة يف جمال حقوق اإلنسان       
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للتوسع يف التدريب على حقوق اإلنسان جلهاز القضاء واملوظفني العموميني علـى كافـة              
ومن األمثلة على ذلك التـدريب      . املستويات نتيجة خطيت العمل الوطنيتني حلقوق اإلنسان      

وهناك مثال آخر هو    . اإللزامي على حقوق اإلنسان للموظفني اجلدد داخل مكاتب احلكومة        
بل هناك مـشروع قـانون جديـد        . يب عن حقوق اإلنسان يف أنشطة البلديات      إصدار كت 
تركيزاً أكرب من ذي قبل على حقوق اإلنسان كقيمة من القيم األساسية اليت     ركز   ي )١٠(للتعليم

وينص كل من مشروع القانون واملنهج الدراسي الوطين على أن          . يقوم عليها النظام املدرسي   
عن أي متاماً َزم بتعزيز االحترام حلقوق اإلنسان وبأن ينأى بنفسه كل فرد يعمل يف املدارس مل
  .)١١(شيء يتعارض مع هذه القيم

، أنــشأت اللجنــة موقعــاً خاصــاً علــى اإلنترنــت هــو ٢٠٠٢ويف عــام   -٣٢
www.manskligarattigheter.se .  على املوقع الـشبكي، مـثالً،      وتشمل املعلومات املدرجة  

اتفاقيات حقوق اإلنسان األساسية املترمجة إىل اللغة السويدية وتقارير السويد املقدمة إىل شىت         
كما تشمل كافة األحكـام     . )١٢(آليات الرصد الدولية واملالحظات اخلتامية من هذه اهليئات       

وقد أتيح هذا   . ة ضد السويد  الصادرة عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف قضايا مرفوع        
املوقع الشبكي لألشخاص ذوي اإلعاقة وُترمجت أجزاء معينة إىل لغات السكان األصـليني             

  .ولغات األقليات

  تنفيذ حقوق اإلنسان يف السويد  - ثالثاً  

  مقدمة  - ألف  
وانطالقاً من  .  أساسية يف اجملتمع السويدي    اًحقوق اإلنسان والدميقراطية قيم   تشكل    -٣٣
. ه القيم، تلتزم احلكومة التزاماً قوياً بضمان االحترام الكامل حلقوق اإلنسان يف الـسويد             هذ

ويظل النظام الدميقراطي الراسخ للحكم يف السويد واإلطار الدستوري فيها يشكالن أساس             
التمتع بكافة احلقوق، يف حني يسهم نظام الرفاهية العامة يف التمتع العملي بعدد من احلقوق               

املعيشية ستويات  لتصنيف العايل نسبياً للسويد يف كثري من املقارنات الدولية املتصلة بامل          ويف ا 
والدولة مسؤولة عن كل    . )١٣(الشاملة، كمؤشر التنمية البشرية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي       

أو معظم التكاليف املتصلة بالتعليم والرعاية الصحية ورعايـة الطفـل ورعايـة املـسنني               
  .التقاعدية اشاتواملع
ويف الوقت نفسه، تظل هناك مشاكل وحتديات تعطل اإلعمال الكامـل حلقـوق               -٣٤

ومثة حاجة إىل بذل مزيد من اجلهود يف مكافحـة  . اإلنسان من قبل اجلميع يف جماالت كثرية    
التمييز ومحاية حقوق األشخاص من ذوي االحتياجات اخلاصة أو ممن جيـدوا أنفـسهم يف               

 باملساواة، فضالً عن البحوث املستقلة، ينوتشري جتربة أمني املظامل املع. لخطرأوضاع معرضة ل
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تتعـرض  حتديـداً   إىل أن التمييز يسود يف اجملتمع السويدي، وأن مجاعات الروما والصامي            
وكجزء من اجلهد املبذول ملكافحة هذه االجتاهات، هتدف احلكومة إىل ضمان توافر            . للتمييز

. جم التمييز يف اجملتمع، فضالً عن معرفة اآلليات اليت تقف وراء التمييزنتشار وح باوعي قوي   
ومن بني التحديات العثور على طرق وأساليب جديدة لرسم خريطة للتمييز املوجود حالياً،             

  .أو خطر التمييز بكافة أسبابه
      خطة عمل وطنية حلقـوق اإلنـسان عـن        " اعتمد الربملان    ٢٠٠٦مايو  /ويف أيار   -٣٥
وهذه هي خطة العمل الوطنية الثانية للسويد يف جمال حقـوق           . )١٤("٢٠٠٩-٢٠٠٦فترة  ال

والغرض من خطة العمل الثانيـة      . )١٥(وقد جرت متابعة وتقييم خطة العمل األوىل      . اإلنسان
هو إجراء استعراض متناسق حلالة حقوق اإلنسان يف السويد، واقتراح تدابري مبزيد من العمل              

ويتمثـل  . حقوق اإلنسان على املستوى الوطين استناداً إىل هذا االستعراض        املنهجي يف جمال    
وهتدف تدابري أخـرى إىل زيـادة       . )١٦(التركيز األساسي خلطة العمل يف احلماية من التمييز       

 أهنا تنظم اجلهود املبذولة يف جمال حقوق اإلنسان فضالً          كما. املعرفة والوعي حبقوق اإلنسان   
وجرت مشاورة عدد كبري من األطراف صاحبة املـصلحة،         .  العمل عن متابعة وتقييم خطة   

منها األحزاب السياسية املمثلة يف الربملان، والوكـاالت احلكوميـة والبلـديات وجمـالس              
املقاطعات ومؤسسات التعليم العايل واملنظمات غري احلكومية وإشراكها يف صـياغة خطـة             

  .العمل الوطنية حلقوق اإلنسان
احلكومة ، أنشأت ٢٠٠٦عرض خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان يف عام        واقتراناً ب   -٣٦

مفوضية حلقوق اإلنسان يف السويد دعماً للمهمة طويلة األجل املتمثلة يف تـأمني االحتـرام               
فمثالً تساند املفوضـية، يف     . )١٧(الكامل حلقوق اإلنسان يف السويد استناداً إىل خطة العمل        

حلكومية والبلديات وجمالس املقاطعـات يف عملـها لتـأمني          إطار اختصاصها، الوكاالت ا   
وسوف تسلم املفوضية تقريرها النهائي     . االحترام الكامل حلقوق اإلنسان يف جماالت نشاطها      

وستقترح املفوضية يف هذا التقريـر      . ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٣٠إىل احلكومة يف موعد أقصاه      
عمله على حتقيق االحترام الكامل حلقوق اإلنسان     كيفية تقدمي الدعم املستمر للقطاع العام يف        

ويف هذا السياق، سيتم مناقشة أمر إنشاء مؤسـسة وطنيـة           . بعد استكمال والية املفوضية   
  .)١٨(مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس

  احلد من التمييز وتعزيز املساواة يف احلقوق يف اجملتمع  - باء  
يز، مبا فيها تعدد التمييز، هو أحد األهداف األساسـية     إن مكافحة كل أشكال التمي      -٣٧

واهلدف الشامل الطويل األجل هو قيام جمتمع متحرر من         . للحكومة يف جمال حقوق اإلنسان    
أما القضايا اليت ترتبط هبذا اجملال فهي اختاذ تدابري ملكافحة العنصرية ورهاب املثليني             . التمييز

  .وسائر أشكال التعصب
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مشل مبادرة لتحقيق هذا اهلدف يف األعوام األخـرية يف القـانون اجلديـد              وتتمثل أ   -٣٨
 ويتضمن القانون محاية    .)١٩(٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١ملناهضة التمييز الذي بدأ نفاذه يف       

اجلنس، واألصل العرقي، والـدين أو      نوع  أي  احملمية من قبل،    من التمييز لألسباب اخلمسة     
كما يضيف سببني جديدين مها السن ومغـريو اهلويـة          . ه اجلنسي املعتقد، واإلعاقة والتوج  

  .اجلنسية أو التعبري عن هذه اهلوية
ويستند القانون اجلديد ملناهضة التمييز إىل العديد من الصكوك الدوليـة ملناهـضة               -٣٩

ويدمج هذا القانون هيكلياً يف تشريع واحد سبعة قـوانني          . التمييز اليت انضمت إليها السويد    
ويف ظل  . ية سابقة ملناهضة التمييز تتعلق مبختلف جماالت اجملتمع ومبختلف أسباب التمييز          مدن

القانون اجلديد، ُيحظر التمييز من حيث املبدأ يف كافة قطاعات اجملتمع ولكـل األسـباب               
وهذا يعين أن القانون يدخل محاية يف جماالت باجملتمع مل يسبق أن كانـت              . املذكورة أعاله 

أمـا  . لتمييز يف القطـاع العـام     لوأهم مثال على ذلك هو احلظر العام        . تشريعمشمولة بال 
السن، حيث يقتصر احلظر على كل نظام التعليم وحيـاة العمـل    يتعلق ب االستثناء من ذلك ف   

  .باملعىن الواسع للمصطلح
وإضافة إىل اعتماد القانون اجلديد ملناهضة التمييز، أُنشئت وكالة جديدة بدمج أمناء              -٤٠

. املظامل األربع السابقني املعنيني مبناهضة التمييز يف هيئة واحدة هي أمني املظامل املعين باملساواة     
وأمني املظامل املعين باملساواة مكلف باإلشراف على التقيد بقانون مناهضة التمييز ومبكافحة             

مني املظامل املعين   ومن املهام املركزية أل   . )٢٠(التمييز وتعزيز مساواة اجلميع يف احلقوق والفرص      
وقد يشمل ذلك متثيل ضحية التمييـز يف إجـراءات          . باملساواة التحقيق يف شكاوى التمييز    

كما ميكن ألمني املظامل مثالً إعداد استقصاءات . التسوية أو يف حماكم القانون يف هناية املطاف
  .وتقارير وتوصيات مستقلة

مناهضة التمييز هو أن يكفل إجراء رصد  واهلدف من إجياد أمني مظامل واحد لقضايا          -٤١
كما أن األخذ بقانون شامل ُيعىن بالتمييز ويـستند قـدر           . أكثر فعالية وقوة للتقيد بالقانون    

اإلمكان إىل املساواة يف املعاملة لكافة األسباب يؤكد على عدم وجود صلة هرمية بني أسباب 
ىل حتسني ظروف التعامل مـع قـضايا        ويتوقع أن يؤدي هذا الدمج أيضاً إ      . التمييز املختلفة 
  .التمييز املتعدد

ومن املالمح اجلديدة األخرى هلذا القانون هو احلق املُعطى للمنظمات والرابطـات،              -٤٢
ومت إدخـال   . مثل املنظمات غري احلكومية، للعمل نيابة عن الشاكي يف قضية تتعلق بالتمييز           

ويـستهدف  .  على قانون مناهضة التمييزالتعويض عن التمييز، يف التعدياتهو جزاء جديد،  
  .هذا اجلزاء التعويض عن االنتهاك الذي ميثله تعد ما والعمل كرادع ضد التمييز

وتشمل املسامهات املالية احلكومية املقدمة إىل املنظمات غري احلكومية عنصراً آخـر              -٤٣
طلبات احلصول ) يةوهو وكالة حكوم(ويدير اجمللس الوطين لشؤون الشباب . ملكافحة التمييز

املساواة يف احلقـوق    هتدف كلها إىل تعزيز     على إعانات حكومية وفقاً لثالثة قوانني وضعية        



A/HRC/WG.6/8/SWE/1 

11 GE.10-11052 

فتتاح اإلعانـات مـثالً     . والفرص بغض النظر عن األسباب املشمولة بقانون مناهضة التمييز        
 مكتباً ٢٠ايل ويوجد حو. التمييز مكاتب مناهضةباشرها لألنشطة احمللية ملناهضة التمييز اليت ت

ملناهضة التمييز على مستوى األمة تعرض املساعدة على األفراد الذين يتعرضون للتمييز ألي             
  .من األسباب املشمولة بقانون مناهضة التمييز

ومثة خطوة أخرى يف عمل السويد لتعزيز املساواة يف احلقوق يف اجملتمع هي التصديق        -٤٤
ويف خالل عملية   . ٢٠٠٨شخاص ذوي اإلعاقة يف عام      على اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األ     

التصديق، أصبح واضحاً أن هناك حتديات ما زالت قائمة، تتعلق مثالً بالتوعية وتدابري خفض              
وبالنسبة لألشخاص ذوي   . البطالة فيما بني األشخاص ذوي اإلعاقة بزيادة الفرص املتاحة هلم         

بريل استخدام طريقة    أو وسائل االتصال مثل      اإلعاقة، فإن حواجز مثل نقص املمرات املائلة      
  .كثرياً ما تشكل عقبات أمام املشاركة يف سوق العمل واجملتمع أكرب من اإلعاقات ذاهتا

  املساواة بني اجلنسني  -جيم   
. شكل تعزيز املساواة بني اجلنسني أولوية سياسية هامة يف السويد ألعـوام طويلـة               -٤٥

يدية يف جمال املساواة بني اجلنسني هو مكافحة نظم حتافظ          واهلدف من سياسة احلكومة السو    
على توزيع السلطة واملوارد على أساس نوع اجلنس على مستوى اجملتمع وهتيئة الظروف أمام              

وتؤكد احلكومة على أمهية تقاسم النـساء والرجـال         . النساء والرجال للتمتع بنفس الفرص    
ية، إذ إن ذلك ميثـل شـرطاً الزمـاً جملتمـع            للسلطة والنفوذ يف كل جوانب احلياة اجملتمع      

كما تعترف احلكومة بأن املساواة بني اجلنسني تسهم يف النمو االقتصادي بتعزيز            . دميقراطي
  .إبداعهموالتشجيع على مهارات مجيع األشخاص 

. ومن منظور دويل، تتمتع السويد مبعدل عال من مشاركة املرأة يف سـوق العمـل          -٤٦
وهناك .  جزءاً من قوة العمل     يف املائة من الرجال    ٨٧ من نساء السويد و     يف املائة  ٨١وشكل  

الـضرائب  : س هلذا التطور  اوضعت األس القرن املاضي    إصالحات بدءاً من سبعينيات      ةثالث
ني، والتوسـع يف    نملرافق العامة لرعاية الطفل ورعاية املس     اعلى دخل الفرد، وتطوير وتوسيع      

واستمر عدد من خمططات الرعاية الالحقة يبين علـى هـذه           . ةلوالدياألجر املايل لإلجازة ا   
اإلصالحات ويطورها لكي يصبح من األسهل اجلمع بني حياة األسرة والعمل بأجر وتشجيع             

ومت إدخال عالوة مساواة بـني  . املساواة بني اجلنسني يف كل من حياة العمل واحلياة األسرية     
 لتشجيع مـشاركة األبـوين يف اإلجـازة         ٢٠٠٨يف عام   سري  اجلنسني يف نظام التأمني األ    

 يف املائة مـن جممـوع       ٢٢وحصل اآلباء على نسبة     . الوالدية بأكرب قدر ممكن من املساواة     
  .٢٠٠٠ يف املائة عام ١٢ مقارنة بنسبة ٢٠٠٩اإلجازات الوالدية يف عام 

قطاعات وبالرغم من هذه اجلهود، ما زال عدم املساواة بني اجلنسني قائماً يف معظم                -٤٧
وما زال من مسببات القلق وجود فجوة يف األجور بني اجلنسني، وعدم املساواة يف              . اجملتمع

التأمني بني الوالدين وقلة متثيل املرأة يف املناصب التنفيذية توزيع فرص العمل وعدم املساواة يف 
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ا يوجد قـدر    كم. يف اهليئات احمللية واإلقليمية لصنع القرار، ويف اجلامعات والقطاع اخلاص         
ورغم وجـود   . كبري من العزل اجلنساين يف سوق العمل ويف التعليم باملدارس الثانوية العليا           

التشريع ومشاركة نشطة من السلطات ومنظمات اجملتمع املدين، يظل عنف الرجل ضد املرأة             
  .ميثل مشكلة كبرية يف السويد

وإضافة . ساواة بني اجلنسني  ويف األعوام األخرية، ُخصصت موارد كبرية لسياسة امل         -٤٨
 العمل املذكورة أدناه، تشمل املبادرات احلكومية األخرية برنامج حبوث          طإىل املبادرات وخط  

ُيعىن بصحة املرأة، ومبادرة إلدماج املساواة بني اجلنسني يف أنشطة البلديات، ومبادرة املساواة  
  .٢٠٠٨يونيه /حزيران يف بني اجلنسني يف ميدان التعليم واليت وافقت عليها احلكومة

ها وتديرها نـساء    أوح احلكومة يف زيادة نسبة املنشآت اجلديدة اليت تبد        مويتمثل ط   -٤٩
           وللوصـول . ٢٠١٠حبلـول عـام      يف املائة    ٤٠إىل   يف املائة    ٣٥من املستوى السابق البالغ     

سـنوات   ماليني يورو لربنامج مـن ثـالث         ١٠إىل هذا اهلدف، خصصت احلكومة قرابة       
لتعزيز روح ملبادرة يف تنظيم املشاريع بني النـساء وزيـادة البحـوث             ) ٢٠٠٩-٢٠٠٧(

، عرضت احلكومة   ٢٠٠٩يونيه  /حزيرانويف  . واملعارف بشأن فرص املرأة يف تنظيم املشاريع      
  .أيضاً استراتيجية متناسقة تتعلق باملساواة بني اجلنسني يف سوق العمل وقطاع األعمال

 سياسي واسع على احلاجة إىل إعطاء أولوية عالية للعنف الذي ميارسه            وهناك اتفاق   -٥٠
إن األمر يتعلق يف هناية املطاف مبسألة املساواة بني اجلنسني ومتتع املـرأة             . الرجال على النساء  

، اعتمدت احلكومة خطـة     ٢٠٠٧نوفمرب  /تشرين الثاين ويف  . الكامل بكافة حقوق اإلنسان   
 ضد املرأة، والعنف واالضطهاد باسم الـشرف والعنـف يف            ملكافحة عنف الرجل   )٢١(عمل

 سـويدية يف    ا مليون كرون  ٩٠٠وجيري حالياً استثمار أكثر من      . )٢٢(العالقات اجلنسية املثلية  
وتتضمن . )٢٣(وتغطي اخلطة ستة جماالت عمل    . ٢٠١٠جراًء خمتلفاً حىت هناية عام      إ ٥٦تنفيذ  

 من الوكاالت احلكومية فضالً عن البلـديات        خطة العمل جمموعة اقتراحات تؤثر على عدد      
  .وجمالس املقاطعات واملنظمات غري احلكومية

وكجز من خطة العمل، ُبذلت جهود كبرية لزيادة الدعم واملساعدة املقـدمني إىل               -٥١
حوادث العنف، فالً عن تدابري موجهـة إىل الرجـال          شهود  املرأة املعرضة للعنف واألطفال     

، مت تـدعيم قـانون اخلـدمات        ٢٠٠٧يوليـه   /متـوز ويف  .  العنف الذين يرتكبون أعمال  
، الذي ازداد تأكيـداً عـن ذي        لكي يشمل واجب جلنة الشؤون االجتماعية      )٢٤(االجتماعية

تقدمي الدعم واملساعدة لضحايا اجلرمية، وخاصة النـساء اللـوايت يتعرضـن للعنـف      ب قبل،
ابري التكميلية لبناء هيكل شـامل       واُتخذت سلسلة من التد    . حوادث العنف  شهودواألطفال  

وإضافة إىل ذلك، خصصت احلكومة االعتمادات لدعم . يعزز الدعم املقدم إىل ضحايا العنف     
، أوعـزت   ٢٠٠٧ويف عام   . البلدياتتوى  التعاون احمللي ملواجهة العنف ضد املرأة على مس       

 ضـحايا   ةطين لرعاي بعنف الرجل ضد املرأة وضع برنامج و      ملعين  احلكومة إىل املركز الوطين ا    
واهلدف من ذلك هو حتسني رعاية ضحايا اجلرائم اجلنسية يف جهاز الرعاية            . اجلرائم اجلنسية 



A/HRC/WG.6/8/SWE/1 

13 GE.10-11052 

والتوثيق لضمان أن تكون البيانات املتاحة      ) أخذ العينات (الصحية وتطوير إجراءات االختبار     
قييم األحكـام   وتعتزم احلكومة ت  . أمام السلطة القضائية شاملة ووافية بالغرض قدر اإلمكان       

املتعلقة باالنتهاك اجلسيم لسالمة املرأة وتقرير كيفية تطبيق األحكام وهل حققـت األثـر              
  .املنشود أم ال وهل حيتاج القانون إىل تغيري

ومن مهام دائرة السجون ومراقبة السلوك السويدية تطبيق جمموعة خاصة من التدابري              -٥٢
ائم جنسية وأولئك املدانني مبمارسة العنـف يف         بارتكاب جر  املداننياليت تستهدف الرجال    

  .العالقات احلميمة
وقد . ويشمل العنف املمارس ضد املرأة يف السويد العنف واالضطهاد باسم الشرف            -٥٣

شرعت احلكومة يف اختاذ عدد من التدابري لتنشيط إنشاء دور لإليواء فضالً عن تثقيف املهنيني 
كمـا أوعـزت    . يات املعرضات للعنف باسم الـشرف     وغريهم ممن هلم اتصال مباشر بالفت     

جملالس اإلدارية باملقاطعات توفري التمويل الالزم لتدابري منع العنف واالضـطهاد  إىل ا احلكومة  
  .باسم الشرف

ـ  أعمال   التحديات الرئيسية يف املستقبل حتسني       ومن بني   -٥٤ املتعلقـة   يمالبحث والتقي
وأوعزت احلكومة إىل اجمللس الوطين للصحة والرفاهية . العنف الذي ميارسه الرجل ضد املرأة    ب

تقييم الوسائل واملمارسات يف عمل اخلدمات االجتماعية مع النـساء املعرضـات للعنـف              
كما طُلب من اجمللس تقييم الوسائل واملمارسات يف عمـل          .  حوادث عنف  شهودواألطفال  

  .  العنفممارسياخلدمات االجتماعية اليت تستهدف الرجال 
ـ    )٢٥(٢٠٠٩وعرض اجمللس الوطين ملنع اجلرمية تقريراً يف عام           -٥٥ شرطة  بشأن معاجلة ال

جـرى  واستنادا إىل هذا التقرير،     . للتقارير املتعلقة بالعنف الذي ميارسه الرجال على النساء       
، ٢٠٠٩وحبلول عام   . لعاملني يف جمال الشرطة   لتعميمه على ا  كتيب عن العنف املرتيل     إعداد  

 مستخدم يف الشرطة قد أكملـوا الربنـامج التـدرييب           ١٠ ٠٠٠قدر بنحو   سيكون عدد ي  
 تركـز   ٢٠٠٩سـبتمرب   /أيلولكما مت شن محلة إعالمية موجهة إىل اجلمهور يف          . التفاعلي

  .أساساً على زيادة إبالغ الشرطة باحلوادث
 خدمات جنسية جرمية يف السويد     - وحماولة شراء    -، شكل شراء    ١٩٩٩ومنذ عام     -٥٦
ويشمل اجلرم كل أشـكال اخلـدمات       . ها الغرامة أو السجن ملدة أقصاها ستة أشهر       عقوبت
تعرضـهم لتـدخالت    خشية  واهلدف من هذا احلكم ردع الناس عن شراء اجلنس          . اجلنسية

ومنذ بدء نفـاذ هـذا      . وال يعاقب الشخص الذي يبيع اخلدمات اجلنسية      . الشرطة وغريها 
ارسن الدعارة يف الشوارع وفقاً للمعلومات املقدمة من        القانون، اخنفض عدد النساء اللوايت مي     
 وهو املقرر الوطين    -للشرطة  مجلس الوطين   لووفقاً ل . أجهزة الشرطة واخلدمات االجتماعية   

أن القانون يعمل كحاجز ضـد االجتـار يف         باألولية  ملؤشرات   ا فيدُت -املعين باالجتار بالبشر    
لتقييم تطبيـق   ) ٤٤:٢٠٠٨(جلنة حتقيق   كومة   احل عينت،  ٢٠٠٨أبريل  /نيسانويف  . السويد

والغرض من هذا التقييم هو حبث كيفية عمل لتشريع عملياً وما هي آثاره             . هذا حلكم وآثاره  
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لتحقيق ومن املقرر أن يقدم ا    . على ممارسة البغاء واالجتار بالبشر ألغراض جنسية يف السويد        
  .٢٠١٠أبريل /نيسان ٣٠يف موعد أقصاه تقريراً عن النتائج اليت توصل إليها 

 لتنفيـذ قـرار   )٢٦(وكانت السويد من أوائل البلدان اليت اعتمدت خطة عمل وطنية    -٥٧
وتركز خطة العمل السويدية على التمكني   .  املعين باملرأة والسلم واألمن    ١٣٢٥األمم املتحدة   

اصة للنـساء  ملشاركة املرأة بنشاط يف عملية السلم، وعلى ضمان تلبية احتياجات احلماية اخل          
وتشمل األهداف وجوانب التركيز يف العمل السويدي على املـستوى الـوطين            . والفتيات

ضمان مشاركة نسبة أكرب كثرياً من النساء يف العمليات الدولية لدعم السلم وبناء األمـن؛               
وتدعيم محاية النساء والفتيات يف حاالت الرتاع؛ ومتكني النساء يف منـاطق الـرتاع مـن                

  .وعلى قدم املساواةكاملة  الاملشاركة

  االجتار بالبشر -دال   
ويف  .جرت مؤخراً مراجعة التشريعات اجلنائية السويدية ملكافحة االجتـار بالبـشر           -٥٨

، قدمت جلنة التحقيق املعنية باالجتار بالبشر، اخل، إىل احلكومة تقريـراً            ٢٠٠٨أبريل  /نيسان
املخطط ومن  . تعزيز محاية الضحايا  و اجلنائية    التشريعات لزيادة فعالية يتضمن عدة اقتراحات    

شروع أيضاً مـسألة    هذا امل وسيعاجل  . ٢٠١٠مارس  / مشروع قانون حكومي يف آذار     صدور
  .)٢٧(التصديق على اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة مبكافحة االجتار بالبشر

غراض أل واالجتار بالبشر    البغاء، أقرت احلكومة خطة عمل ملكافحة       ٢٠٠٨ويف عام    -٥٩
تـدبرياً   ٣٦ تدابري عددها     سويدية يف  ا مليون كرون  ٢١٣ما جمموعه   وسُيستثمر  . )٢٨(جنسية
 تقدمي احلماية والدعم    احلاجة إىل وتركز خطة العمل بوضوح على      . ٢٠١٠ حىت عام    سُتّتخذ

 وهناك تدابري حمـددة   . إىل الفرد املتأثر، وعلى ختلل ذلك للجهود اليت تبذهلا الوكاالت املعنية          
وتشمل خطة العمل مخسة جماالت من التدابري، كل منها مهم          . تستهدف األطفال والشباب  

  .)٢٩(يف حد ذاته، ولكنها أيضاً تكمل وتعزز بعضها بعضاً

   واحملولني جنسياًيةاجلنسومزدوجي امليول  واملثليني املثلياتحقوق  -هاء   
ر عن امليل اجلنـسي أو       بغض النظ  ، النشيط لتكافؤ احلقوق والفرص    الترويجيشكل   -٦٠

جرى يف السنوات قد و. حلكومةمن أولويات ا أولوية  ذلك،أو التعبري عن اهلوية احملولة جنسياً    
 أو التعبري عن  واهلوية احملولة جنسياً    ل اجلنسي    املي القائم على األخرية تعزيز احلماية من التمييز      

ومن األمثلـة  . رد ذكره أعالهالوقانون مكافحة التمييز اجلديد اومن األمثلة على ذلك   . ذلك
 ١الزواج اليت دخلـت حيـز النفـاذ يف          ومراسم  األخرى القواعد اجلديدة املتعلقة بالزواج      

 حمايـد   األزواجفقانون الزواج وغريه من النظم األساسية اليت تشمل         . )٣٠(٢٠٠٩مايو  /أيار
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نفـس اجلـنس أن      مـن    للزوجنيوميكن  . )٣١(جنسانياً وقد أُلغي قانون الشراكات املسجلة     
  .  بنفس الشروط املنطبقة على األزواج من جنسني خمتلفنييتزوجوا

االتصال عدم جترمي   لدان على   وعلى الصعيد الدويل، تشجع السويد بنشاط مجيع الب        -٦١
متارس الضغط من أجل اعتماد محاية قانونية من التمييز         واجلنسي بني بالغني من نفس اجلنس       

ومزدوجي امليول اجلنسية   وتشكل حقوق املثليني    . اجلنسانية واهلوية    امليل اجلنسي  القائم على 
  . واحملولني جنسياً إحدى أولويات احلكومة يف برناجمها اخلاص بالتعاون اإلمنائي

 وجيهـاً  قانون األجانب ختوفاً     يتضمنوفيما يتعلق بأسس االعتراف مبركز الالجئ،        -٦٢
وُتجـرى  . ل باالنتماء إىل فئة اجتماعية معينة      يتص ، فيما من االضطهاد بسبب امليل اجلنسي    

رت احلكومة جملس اهلجرة يف توجيهـات       موقد أ .  منح اللجوء  ألسبابدائماً تقييمات فردية    
 بالنـساء  املتصلة   للقضاياإعطاء أمهية خاصة    ب ٢٠٠٩-٢٠٠٧االعتمادات املخصصة للفترة    

سياً يف برامج التدريب وتقدمي تقرير      واحملولني جن ومزدوجي امليول اجلنسية     واملثليني   واملثليات
  . وتنميتها يف هذا اجملالالكفاءاتعن الطريقة اليت سينتهجها اجمللس للحفاظ على 

ومزدوجي امليول  وتبني كل من الدراسات االستقصائية الدولية والوطنية أن املثليني           -٦٣
األمـر حبالتـهم    ن للخطر بشكل خاص عندما يتعلق       وحملوَّلني من الشباب معرض   وا اجلنسية
همة خاصة للتحقيق يف احلالة     مبجمللس الوطين لشؤون الشباب     ا احلكومة   كلفتوقد  . الصحية

 أن  املفترضومن  . واحملوَّلني جنسياً من الشباب    ومزدوجي امليول اجلنسية  الصحية بني املثليني    
طنية السويدية   للصحة العامة واملنظمة الو     الوطين السويدي  املعهدُيجرى التحقيق بالتعاون مع     

  .جهات أخرىومع واحملوَّلني  ومزدوجي امليول اجلنسية واملثليني لشباب املثليات

  حقوق الطفل -واو   
واألطفـال  . يساور اللجنة القلق إزاء التحديات املتبقية بشأن تنفيذ حقوق الطفـل           -٦٤

ـ     والشباب من بني الفئات اليت تواجه أكرب ا        طالبـة   وامل التحديات يف اإلعراب عن احتياجاهت
 التقرير الدوري الرابعب املتعلقةاملالحظات اخلتامية تشكل و.  يف املشاركة والتمثيل الذايتاحبقه
ي  مدخالت مهمة للعمـل الـذ      ٢٠٠٩ عام   يف إىل جلنة األمم املتحدة حلقوق الطفل        املقدم

  .  حقوق الطفلإعمالن أستضطلع به احلكومة مستقبالً بش
 للحظر التام للعقوبـة البدنيـة يف        الثالثنيكرى السنوية   الذب ٢٠٠٩ عام   وسيقترن -٦٥

. غري أن بعض األطفال ما زالوا ضحايا للعنف داخـل األسـرة           . السويد، حىت داخل البيت   
وتشكل مكافحة مجيع أشكال العنف ضد األطفال أولوية يف الـسياسات الـيت تنتـهجها               

  .احلكومة يف جمال حقوق الطفل
ويهدف .  التحديات تشكل حتدياً من   مكافحة تسلط األقران يف املدارس       وما زالت  -٦٦

ألطفال والتالميذ ومكافحة التمييز    ا اجلديد إىل تعزيز تكافؤ حقوق       )٣٢(قانون مكافحة التمييز  
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 أو امليـل    ، أو غري ذلك مـن املعتقـدات       ، أو الدين  العرقي، أو األصل    ، اجلنس بسبب نوع 
 مشروع تشرف على إدارته الوكالة الوطنية       ٢٠٠٧ يف عام    لّاسُتهوقد  .  أو اإلعاقة  ،اجلنسي

ومن املتوقع أن يقدم املشروع تقريره حبلول  . للتعليم ملكافحة تسلط األقران واملضايقة والتمييز     
  .٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين

           ويف . واجهة يف جمـاالت أخـرى     املتحديات  التعلق ب تتدابري  حالياً   احلكومة   وتطبق -٦٧
الوصول إىل التعليم   إمكانية  ، عينت احلكومة جلنة حتقيق للبحث يف سبل توسيع          ٢٠٠٩عام  

وقـدمت اللجنـة    . تصريححبيث يشمل جمموعة أكرب من األطفال املقيمني يف السويد دون           
  .٢٠١٠فرباير /اقتراحاهتا يف شباط

فاقية األمم  ذ ات  لتنفي )٣٣(، اعتمد الربملان السويدي استراتيجية وطنية     ١٩٩٩ويف عام    -٦٨
  هـذه دفهتو. أساس السياسات احلكومية يف جمال حقوق الطفل  هياملتحدة حلقوق الطفل

 اليت تؤثر يف    مجيع عمليات صنع القرار   يف  مصاحلهم  حقوق األطفال و  ضمان   إىلاالستراتيجية  
علـى   اليت تـؤثر     القضايا يفهم ممن يعملون     وغريُ وجيب أن يراعي صانعو القرار    . األطفال

تعزيز الوعي باتفاقية   إىل  دف االستراتيجية أيضاً    هتو.  لكل فتاة وفىت   حقوق اإلنسان ألطفال  ا
املقاطعات واجملالس  ، والبلديات، وجمالس    الدولةحقوق الطفل داخل احلكومة، ويف وكاالت       

املقاطعات نظمـاً  البلديات وجمالس أن تنشئ وتشري االستراتيجية أيضاً إىل ضرورة      . اإلقليمية
وجيب إجراء تقييمـات    . بعة تنفيذ مبدأ املصاحل الفضلى للطفل يف عمل احلكومات احمللية         ملتا
يف  االستراتيجية   جرى حتديث وقد  . متس حياهتم أثر األطفال بالقرارات احلكومية اليت      دى ت مل

ويؤدي أمني املظامل املعين باألطفال دوراً رئيسياً يف حتقيق    . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٢األعوام  
 األطفـال   توعيةويتمثل أحد التحديات املتبقية يف كفالة       . الواردة يف االستراتيجية  األهداف  

وقد أظهرت دراسة استقصائية أجراها أمني املظامل املعين باألطفال . أنفسهم مبا هلم من حقوق   
لديهم  عاماً   ١٤ و ١١أن واحداً فقط من أصل مخسة أطفال سويديني تتراوح أعمارهم بني            

  . حقوق الطفل باتفاقية معرفة
، اعتمدت احلكومة الصيغة احملدثة الثانية خلطة العمل الوطنية حلماية          ٢٠٠٧ويف عام    -٦٩

 ١٩٩٨يف عـام    قد ُوضـعت    خطة العمل األوىل    وكانت  . األطفال من االستغالل اجلنسي   
ل ألغراض جتارية الذي ُعقد     استجابة للمؤمتر العاملي األول ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفا       

وسـُتنفّذ  . )٣٤( عشرة تدابري٢٠٠٧وُتعرض يف خطة عمل عام . ١٩٩٦كهومل يف عام   ست يف
  .  متابعة للتدابري احملددة املعروضة يف خطة العمل٢٠١٠يف عام 

جهودها الرامية إىل تعزيز الرعاية النفسية عموماً وحتـسني         حالياً  وتواصل احلكومة    -٧٠
وتستهدف عدة إصالحات يف هذا اجملال      . سويدحالة األشخاص ذوي اإلعاقات النفسية يف ال      

وقد .  إىل رعاية نفسية وخدمات دعمهم حباجةاخلصوص األطفال والشباب الذين وجه على 
التدابري احلالية لتقليص طوابري الرعايـة النفـسية املتخصـصة          جراء   من نتائج إجيابية    حتققت

 االستفادة من   أن تستطيع  قبل   نتائجاملقاطعات أن تظهر ال   لألطفال، حيث يتعني على جمالس      
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وتشارك ست بلديات يف مشروع تعاوين مع مؤسسة للبحوث مهمته تعزيز           .  احلكومة أموال
ويهدف املـشروع إىل تعزيـز   . املتعددة التخصصات لإلرشاد الصحياحمللية وتطوير اخلطط  

  .الصحة العقلية والبدنية لألطفال والشباب

   ذوي اإلعاقةاألشخاص حقوق حقوق املسنني و -زاي   
ما زالت هناك فجوات غري مقبولة بني روح التشريعات االجتماعية ونصها من جهة              -٧١

ويصح ذلك بـشكل    . والظروف املعيشية للعديد من األشخاص يف السويد من جهة أخرى         
ولـسد  . احلماية االجتماعية اليت تستهدف املسنني واألشخاص ذوي اإلعاقـة        على  خاص  

  .)٣٥(لواقع، حددت احلكومة استراتيجية متعددة املساراتالفجوة بني األهداف وا
وللتعامل قانونياً مع وجود قرارات غري منفذة حترم عملياً العديد من املواطنني مـن               -٧٢

 مرحلتني، إمكانيـات اجملـالس      علىحقوقهم يف إطار التشريعات القائمة، مددت احلكومة،        
احملاكم يف غضون فترة أحكام اليت ال تنفذ فرض عقوبات على البلديات    للمقاطعات ل اإلدارية  

  .زمنية معقولة
 على النظام، اعُتمد قانون جديد بشأن حرية االختيار ملـستعملي           دولزيادة تأثري الفر   -٧٣

      والسمة األساسية هلذا القانون هي حق الشخص يف رفـض خدمـة           . اخلدمات االجتماعية 
الفرد باخلدمات اليت تناسب احتياجاتـه      متتع  وتزيد حرية االختيار من نطاق      . ال يرضى عنها  

  . ومصاحله وخلفيته االجتماعية والثقافية وتتوافق معها
إجراء مقارنـات مفتوحـة   تسمح ب وتعرف السويد حالياً تطوراً سريعاً لنظم وطنية         -٧٤

هذه النظم أمهية حامسة يف اجلهـود املبذولـة         تكتسي  و.  وأدائها  اخلدمات االجتماعية  جلودة
 واستحداث نظـام    للجودةوقد أعطت احلكومة األولوية لوضع مؤشرات       .  الفرد نفوذز  لتعزي

 والنتائج ومقارنتها على حتسني أداء اخلدمات       اجلودةوحيث قياس   . وطين للمقارنات املفتوحة  
       االجتماعية، بينما تسمح املقارنات املفتوحة بنشر كل مـن األداء اجليـد والـسيئ علـى               

  . وسعأنطاق 

  حقوق الشعوب األصلية واألشخاص املنتمني ألقليات وطنية - حاء  
ـ   األقليات الوطنية اخلمس املعترف هبا يف السويد هي اليهود والر          -٧٥  وناميصومـا وال

ولغات األقليات الوطنية هي الييدية والروماين      . ن من أصل فنلندي والتورنيداليون    ووالسويدي
  . والفنلندية واملنكيليةاميصشيب وال

 .اختذت السويد مؤخراً خطوات إلصالح سياساهتا بشأن األقليـات الوطنيـة  قد و -٧٦

 اسـتراتيجية احلكومـة     -من االعتراف إىل التمكني      "معنونويتضمن مشروع قانون جديد     
، عدداً من املبادرات الرامية إىل حتسني حالـة         ٢٠٠٩، اعُتمد يف عام     )٣٦("لألقليات الوطنية 
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ه املبادرات قانوناً جديداً بشأن األقليـات الوطنيـة ولغـات           وتشمل هذ  .األقليات الوطنية 
لبلـديات  ؛ والتزامات جديـدة ل    ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١األقليات دخل حيز النفاذ يف      

هتـا، وتـدابري   ا لغات األقليات الوطنية وثقاف ترويجعمل بنشاط على    لوالوكاالت احلكومية ل  
 ترويج، وتدابري للعمل بنشاط على    القرار صنع لتحسني مشاركة األقليات الوطنية يف عمليات     

  .هاوإنعاش لغات األقليات الوطنية
تعلـيم  تـوافر ال  تعلق باحلاجة إىل حتسني مدى      توأسفر الرصد الدويل عن توصيات       -٧٧
لذلك تالحـظ احلكومـة يف      . لغة األم والتعليم املتعلق بلغات األقليات الوطنية يف السويد        بال

 املواد التعليمية بلغات األقليات، وضـرورة       توفرلألقليات الوطنية أمهية    االستراتيجية اجلديدة   
  .زيادة البحث يف إمكانية توفري التعليم عن بعد وحتسني تدريب املعلمني

 للصحة  الوطين السويدي وجيري املعهد   . والصحة جمال آخر من اجملاالت املثرية للقلق       -٧٨
 الـصادر يف ويبني التقريـر األول    .  لألقليات الوطنية   احلالة الصحية  بشأنالعامة حالياً حتقيقاً    

وسـُتعرض يف   .  أن هناك مسائل صحية حمددة جيـب معاجلتـها         ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين 
  .الوضعإىل احلكومة بشأن طريقة حتسني  املقدمة قتراحاتاال ٢٠١٠مارس /آذار
            تـد حاليـاً عـرب     ، منذ ما قبل التاريخ املدون بكثري، يف منطقة مت         وناميصويعيش ال  -٧٩

 ٢٠ ٠٠٠ يف السويد يتراوح بـني  الصامينيامي أن عدد صويقدر الربملان ال . )٣٧(أربعة بلدان 
ـ وكان  .  رعي قطعان الرّنة   نسمة يعملون يف   ٢ ٥٠٠ نسمة، من بينهم     ٢٥ ٠٠٠و شعب ال
 . التاريخامي ضحية لسياسات التمييز واإلدماج اليت انتهجتها السلطات السويدية على مرصال

ـ  الوقد اعتذرت احلكومة على ذلك واعترفت باملعاملة السيئة اليت تعرض هلا             امي صشعب ال
   .ى مضمافي

 من العهد الـدويل  ١وحيق للشعوب األصلية أن تقرر مصريها وفقاً للمادة املشتركة           -٨٠
ماعيـة  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجت         

أو الوحدة  األراضي  وال ُيفسَّر احلق على أنه إذن أو تشجيع ألي عمل ميس سالمة             . والثقافية
السياسية للدول ذات السيادة واملستقلة اليت تراعي يف سلوكها مبدأي تكافؤ احلقوق وتقرير             

، اعترف الربملان السويدي بالصاميني على أهنـم الـشعب          ١٩٧٧ويف عام   . مصري الشعوب 
 ،ويف مشروع القانون املتعلق بإدخال بعض التغيريات على اإلطار الدستوري         .  الوحيد األصلي

، اقترحـت   ٢٠٠٩ديـسمرب   /الذي قدمته احلكومة إىل الربملان السويدي يف كـانون األول         
 علـى   ميثاق احلكم  وذلك بأن ينص  احلكومة أن يعترف الدستور اعترافاً صرحياً بالصاميني،        

  .)٣٨(اميني لصون وتطوير حياة ثقافية واجتماعية خاصة هبمتعزيز الفرص املتاحة للص
 وهو يف الوقت نفسه سلطة إدارية عامة وهيئة ١٩٩٣وأُنشئ الربملان الصامي يف عام  -٨١

 عضواً برملانياً منتخباً من قبل الـشعب        ٣١وتتألـف اهليئة املنتخبة من     . منتخبة من الشعب  
فالربملـان  . مي املسؤولية اإلدارية يف بعض األمـور      ويتوىل الربملان الصا  . الصامي يف السويد  
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، ٢٠٠٩ويف عام .  تربية قطعان الرّنةنة اإلدارية املركزية املسؤولة عالصامي، مثالً، هو الوكال
  . أس اجمللس العام للربملان الصاميامرأة على ر انُتخبت ألول مرة

 مثـل قات احلكومية،   وخالل السنوات العشر األخرية، اخُتتمت جمموعة من التحقي        -٨٢
 وصـيد األمسـاك،     الصيد الـربي  تقارير جلنة احلدود، والتحقيق بشأن حقوق الصاميني يف         

وكان من املزمع تناول هذه التحقيقات يف مشروع قـانون          . والتحقيق يف تربية قطعان الرّنة    
ـ . م إىل الربملان السويدي بشأن السياسات السويدية املتعلقة بالصاميني    قدَّمقبل يُ  ان مـن  وك
 القضايا بشأن أن ُيدرج أيضاً يف مشروع القانون اقتراح باعتماد عملية مشاورة سويدية املقرر

ونظـراً  . لشعب الصامي، وذلك لتقوية تأثري الصاميني يف القضايا املتعلقة مبصاحلهم         ا اليت هتم 
ل يف  لالنتقادات اليت أعربت عنها األطراف املعنية، أرجأت احلكومة العملية هبدف الـدخو           

  . حمتوى مشروع القانونبشأنحوار أوثق مع جمموعات املصاحل الصامية 
 املسالة املعقدة املتمثلة يف التصديق على اتفاقية منظمة         علىوما زالت احلكومة تعمل      -٨٣

فعندما يتعلق األمر حبقوق األرض، ال يتوافق القانون السويدي مع          . ١٦٩العمل الدولية رقم    
 منطقة تشكل ثلث يفوسيؤثر التصديق على االتفاقية يف حقوق األرض  . االتفاقية هذهأحكام

وقبل أن ينظر الربملان السويدي يف التصديق، جيب أن ُتوّضـح مجيـع             . األراضي السويدية 
            وأيدت السويد اعتماد اجلمعية العامة لألمـم املتحـدة يف         .  املتصلة باآلثار القانونية   القضايا

   .                                                   مم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، وهو صك سياسي هام       إعالن األ ٢٠٠٧عام 
 إقلـيم وهناك نزاعات ال تزال قائمة بني مالك قطعان الرّنة ومـالك األراضـي يف                -٨٤
 طويالً املفاوضات اجلارية بني مالك األراضي ومالك قطعان الرّنة           طريق وما زال . يدالنيهار
  . ا هي مبلغ تأجري منطقة الرعي الضرورية لفصل الشتاءواملسألة املتنازع عليه.  إجياد اتفاققبل
 ١٩٧١ عـام  منـذ ية بني احلكومتني النروجيية والسويداملربم  وقد اسُتعرض االتفاق     -٨٥
. اتفاق جديـد  اآلن عن    التعديالت املقترحة  امتياز وأسفرت    املستغلة مبوجب ن املراعي   أبش

ويتمثل . إلدارة يف كل من السويد والنرويج      أثر على نظم ا    ذا االتفاق ومن املتوقع أن يكون هل    
 بالنسبة إىل االتفاق السابق يف أنه حيق حالياً جملتمع حملي لرعاة قطعـان         التجديدأحد جوانب   

املـستغلة   املراعـي    بشأن بروتوكول خاص    االحنراف عن ن  أ اتفاق بش  يتوصل إىل الرّنة أن   
كتـسبه رعـاة     احلق الذي ا   علىثر  وهناك أيضاً حكم يربز أن االتفاق ال يؤ       .  امتياز مبوجب

  .ن يف النرويج منذ أقدم العصور، والعكس بالعكسوقطعان الرّنة السويدي
.  والتمييز يف السويد، مما يثري قلق احلكومـة التحيزويتضرر الروما بشكل خاص من    -٨٦

، عينت احلكومة وفداً لقضايا الروما مهمته االضطالع بدور استباقي علـى            ٢٠٠٧ويف عام   
عيد الوطين يف العمل املتعلق بتحسني حالة الروما يف السويد على أساس التزامات السويد              الص

ومن املهام الرئيسية للوفد التحقيق يف حالة الروما يف السويد     . الدولية يف جمال حقوق اإلنسان    
 عن  رير بشأهنا، فضالً  اجبمع اخلربات واملعارف املتاحة يف املنطقة وجتميعها وحتليلها وتقدمي تق         



A/HRC/WG.6/8/SWE/1 

GE.10-11052 20 

وُينتظر من الوفد أن يقدم اقتراحات بشأن سبل حتـسني  . الضرورةبدء دراسات جديدة عند   
  .٢٠١٠ويقدم الوفد تقريره النهائي إىل احلكومة يف عام . الظروف املعيشية للروما يف اجملتمع

  حقوق املهاجرين والالجئني وطاليب اللجوء - طاء  
 إىل ضمان سياسات مستدامة على املدى       هتدف سياسات اهلجرة واللجوء السويدية     -٨٧

 حتمي حق اللجوء، وتيسر التنقل عرب احلدود، وتعزز هجـرة مفتوحـة              من شأهنا أن   الطويل
ومرنة لليد العاملة على أساس االحتياجات، وتدعم األثر اإلمنائي اإلجيايب للهجرة، وتعمـق             

  .التعاون األورويب والدويل
                ُيعـرف باسـم     -يـد متعـدد الـسنوات        برنـامج جد   ٢٠٠٩واعُتمد يف عام     -٨٨

             لتوجيه عمل االحتـاد األورويب يف جمـال احلريـة واألمـن والعـدل               -برنامج ستكهومل   
اهلجرة واللجوء، مبا يف ذلك أبعادمها اخلارجيـة، ومكافحـة          تعد  و. ٢٠١٤-٢٠١٠للفترة  

 ٢٠١٠املفوضية األوروبية يف أوائل عـام       وستقدم  . االجتار بالبشر قضايا حمورية يف الربنامج     
  . مبرافق غري املصحوبنيالقُصَّرخطة عمل بشأن 

               وعلى الصعيد الوطين، دخل قانون األجانب الـسويدي احلـايل حيـز النفـاذ يف                -٨٩
نظاماً جديداً للطعون واإلجراءات يف جمـال اهلجـرة         هذا القانون   أدخل  قد  و. ٢٠٠٦عام  

 اإلقامة  بتصاريحلس اهلجرة السويدي هو أول هيئة ُتوّجه إليها الطلبات املتعلقة           وجم. واللجوء
 طعن إضايف مـن قبـل       وبعد.  لدى إحدى حماكم اهلجرة    وميكن الطعن يف قراراته   . واللجوء

أن أساسـاً   األطراف، ميكن أن متنح حمكمة االستئناف اخلاصة باهلجرة إذناً بالطعن إذا ارُتئي             
وإذا ُمـنح إذن    . بشأن تطبيق قانون األجانب   ) أحكام منشئة لسوابق  (ادات  القضية توفر إرش  

  .الطعن، ستفحص حمكمة االستئناف اخلاصة باهلجرة الطعن من حيث أسسه املوضوعية
ولكن حتقيقاً مستقالً   . وما زال من السابق ألوانه إجراء تقييم كامل لنتائج اإلصالح          -٩٠
ورأى التحقيـق، مـع بعـض       . ولة من احلكومـة   إلصالح بناء على اختصاصات خم    ا قيَّم

 وصحيحة، مشرياً إىل أن التقارير أفادت  هبان من استخالص نتائج موثوقالتحفظات، أنه متك
شفافية بسبب ال مبزيد من النظامووفقاً ملا كان منشوداً، يتسم . بأن النظام اجلديد عمل بنجاح

وميكن . لمرافعات الشفوية املتاحة ل  صزيادة الفر  مع   أمام حمكمة االستئناف،   الطرفني   دعوى
 الدرجة األوىل، حيث ينصب التركيـز الرئيـسي       حماكم   على مستوى    مالحظة اآلثار  أيضاً

بـذل حاليـاً   ُيوقد جنح جملس اهلجرة واحملاكم جناحاً معقوالً يف جتنب التأخريات و      . للدعوى
  .مزيد من اجلهود يف ذلك الصدد

 مع مستشارهم   اتصاالهتمى الترمجة الفورية، مثالً يف      وحيق لطاليب اللجوء احلصول عل     -٩١
املرافعات الـشفوية يف حمـاكم      وأثناء   مع جملس اهلجرة السويدي،      مقابالهتمالقانوين، ويف   

وقد أسفرت زيادة املرافعات الشفوية يف إطار النظام اجلديد عن زيادة الطلب علـى              . اهلجرة



A/HRC/WG.6/8/SWE/1 

21 GE.10-11052 

بري لكفالة وجود عرض كاٍف من املترمجني الفوريني        واتُّخذت تدا . املترمجني الفوريني املؤهلني  
ومـن بـني   . سُتعاجل مـستقبالً هناك نواحي قصور ال تزال   ولكن  . وزيادة مستوى الكفاءة  
 التحقيق املستقل تدريب املزيد من املترمجني الفوريني، وإنشاء سجل          التحسينات اليت اقترحها  

 شراء خدمات املترمجني الفـوريني،      دة عن وطين للمترمجني الفوريني، وحتديد الشروط املطلوب     
                للعمـل  مـؤهلني  متـرمجني فـوريني      وتـوفري وكاالت الترمجة الفورية،    على  شراف  اإلو

  .مع األطفال
 يف كـانون     حيز النفاذ  ودخل التشريع اجلديد املتعلق هبجرة اليد العاملة إىل السويد         -٩٢

 الطلب، وهو يرحب بالعمـال      وحيركهلعمل  ويقود النظام أرباب ا   . ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
املهاجرون املقبولون مبـساواة كاملـة يف        وسيتمتع. املهاجرين من كل املهارات واملستويات    

وميكنهم أن يـستقدموا أفـراد      ) نفس املستوى الذي يتمتع به مواطن سويدي      بأي  (احلقوق  
، هناك فتـرة    املستخدمني أرباب العمل و   التبعية بني وللحد من   . )٣٩(أسرهم منذ اليوم األول   

وخالل . انتقالية مدهتا ثالثة أشهر يف حالة فقدان املهاجر لعمله أو عدم ارتياحه لرب العمل             
  .هذه الفترة، ُيسمح للمهاجر أن يبقى يف السويد ويطلب عمالً جديداً

وقد عينت احلكومة جلنة للتحقيق املستقل إلجراء فحص دقيق لإلطار القانوين املتعلق  -٩٣
استعراض القوانني واألنظمة الرمسية، واقتراح وإىل جانب . الحتجاز مبوجب قانون األجانب  با

 الحتجـاز اف حتسني نظـام     التعديالت الضرورية، للجنة أن تقدم أي اقتراحات ممكنة هبد        
ويسمح قانون األجانب باحتجاز األشخاص املعرضني للطرد الوشيك أو الذين ُمنعوا           . احلايل

 يشرف علـى    - مراكز احتجاز    -وُيحتفظ هبم يف أماكن خاصة      . لسويدمن الدخول إىل ا   
 ُيعترب أهنم يشكلون الذين  احملتجزينوألسباب أمنية، جيوز نقل     . إدارهتا جملس اهلجرة السويدي   

أو مرفق  احتياطي  سة إصالحية أو مركز احتجاز      خطراً على أنفسهم أو على غريهم إىل مؤس       
وُتصمم مراكز االحتجاز خصيصاً لكي     . ذلك على األطفال  وال ينطبق   .  للشرطة تابعاعتقال  

حلريـة   من ا  عاليةويتمتع احملتجزون بدرجة    . ال تبدو وكأهنا مؤسسات للمعاملة اإلصالحية     
وميكنهم أيضاً الوصول إىل    . لالتصال بالعامل اخلارجي  كبرية  ات  داخل املراكز ولديهم إمكان   

  .جمموعة من األنشطة
 يف تنظـيم  سـتبحث ، عينت احلكومة جلنة حتقيـق       ٢٠١٠ناير  ي/ويف كانون الثاين   -٩٤

وعلى ضوء  .  إقامة على الرعاية الصحية    تصاريححصول األشخاص الذين ال حيملون      إمكانية  
عطي سلطات الرعاية الـصحية     ي نظاماً وتقترح اللجنة   ستدرسااللتزامات الدولية للسويد،    

             ومة إىل األشـخاص الـذين ال حيملـون         لتقدمي الرعاية الصحية املدع    أوسعاإلقليمية مهمة   
  .تصاريح إقامة

من طـاليب اللجـوء     مبرافق   غري املصحوبني    القُصَّروتشكل الزيادة املنتظمة يف عدد       -٩٥
 احمللية مسؤولية   البلديات، تولت   ٢٠٠٦فمنذ عام   . الوافدين إىل السويد حتدياً من التحديات     

 البلديات، على أساس طوعي،     وتربم.  مبرافق  غري املصحوبني  القُصَّرىل  إتقدمي السكن والرعاية    
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ومبـا أن عـدد     . ذه املهمة وتعّوضها الدولة اقتصادياً    لالضطالع هب اتفاقات مع جملس اهلجرة     
فـإن هنـاك    ،)٤٠( ارتفع ارتفاعاً كبرياً منذ إعداد هذا اإلصالح    مبرافق  غري املصحوبني  القُصَّر

مـشاورات مـع البلـديات       احلكومة وجملس اهلجرة     تبدألذلك  .  يف السكن  اًحالياً نقص 
  .تسوية الوضع بصورة مرضية من خالل هذه الوسائلتعذر  يف خيارات أخرى إذا ناوسينظر

  إدماج املهاجرين - ياء  
 ١٠ ته نسب  عدد إضايف  وُولد.  يف املائة من سكان السويد يف اخلارج       ١٣ُولد حوايل    -٩٦

دف سياسـات اإلدمـاج     هتو. ى األقل مولود يف اخلارج     عل  واحد يف املائة يف السويد لوالد    
 العرقـي  تكافؤ احلقوق وااللتزامات والفرص للجميع، بغض النظر عن األصل           إىلالسويدية  
، كما تعكسه الفجوة بني حالة السويديني األصـليني      االستبعاد االجتماعي يشكل  و. والثقايف

  العديد من جمـاالت الـسياسة      والسويديني ذوي األصل املهاجر، مصدر قلق للحكومة يف       
لذلك اختذت احلكومة عدداً من املبـادرات كجـزء مـن           .  مثالً فيما يتعلق بالعمل    العامة،

  .سياستها اإلدماجية
 بشأن اسـتراتيجية    بياناً )٤١(، قدمت احلكومة إىل الربملان السويدي     ٢٠٠٨ويف عام    -٩٧

 جماالت استراتيجية؛ من بينها     وينبغي أن تركز سياسات اإلدماج على سبعة      . شاملة لإلدماج 
 العـاملني مـن    وزيادة عدد األشخاص     ،د الوافدين اجلد  وتوجيهنظام فعال الستقبال    اعتماد  

  . وتشمل االستراتيجية تدابري جيب اختاذها يف إطار كل من اجملاالت السبعة. ومنظمي املشاريع
 أمهية قصوى حلياته املقبلة     ديد ذات اجلوافد  ل األوىل ل  القليلةوغالباً ما تكون السنوات      -٩٨

ة للوافدين اجلدد من أجل تعزيز      يفعالأكثر  سياسات  إىل  وهناك حاجة ماسة    . يف البلد املضيف  
لذلك، قدمت احلكومة مشروع قانون إىل الربملان السويدي بشأن         . تكافؤ الفرص للمهاجرين  

اجلدد فرصاً للـدعم  واهلدف هو إعطاء الوافدين    . )٤٢(دد إىل سوق العمل   اجلوافدين  الإدخال  
  . طة يف احلياة العملية ويف اجملتمع ككلكتهم النشالذايت وتعزيز مشار

 .وتؤدي املنظمات غري احلكومية دوراً هاماً يف مساعدة املهاجرين يف عملية إدماجهم -٩٩
ن ما إذا كان بإمكان املنظمات غري احلكومية أن تؤدي          أ بش معهاقد بدأت احلكومة حواراً     و

   .هذا الدور وإن كان األمر كذلك، فكيف ميكن تيسري -رب يف هذا الصدد دوراً أك

  جرمية الكراهية -كاف   
 .)٤٣(منذ منتصف التسعينيات، عززت احلكومة جهودها ملكافحة جرمية الكراهيـة          -١٠٠

اجلرمية عن جرميـة    نع  الوطين السويدي مل  لس  قدمه اجمل  )٤٤(آخر تقرير فإن  ورغم هذه اجلهود،    
ويرى . )٤٥(العنصرية/املرتكبة بدافع كره األجانب   ويبني زيادة يف اجلرائم املبلغ عنها       الكراهية  

مباشرة مقارنة  املتعذر إجراء   من   جعل   ٢٠٠٨ري تعريف جرمية الكراهية يف عام       يلس أن تغ  اجمل
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ة بـدافع كـره األجانـب أو        بكع جرائم الكراهية واجلرائم املرت    مياحلالية جل ستويات  بني امل 
أمهية له   ليستولكن تغيري التعريف    . )٤٦(ة السنوات السابق  العنصرية ومستوياهتا يف  الكراهية  
لجرائم املرتكبة بدافع كره اإلسالم والعداء للسامية وكره املثليني، ومـن مث ميكـن              لبالنسبة  
               زيـادة باملقارنـة مـع     مالحظـة حـدوث     وميكن  . السنوات السابقة مع   تامقارنإجراء  

  . للقلقيشكل مصدراًوهذا بطبيعة احلال . ٢٠٠٨عام 
ويتضمن القانون اجلنائي السويدي حكمني معنيني مباشرة باإلهانة أو التمييز علـى             -١٠١

ل اجلنسي؛ أحدمها  أو املعتقد الديين أو املي    العرقي   أو   القومي أو اللون أو األصل      العنصرأساس  
ويتضمن القانون  . التمييز غري القانوين  ، واآلخر ب  عرقيةأو  قومية  ضد مجاعة   بالتحريض  يتعلق  

، إذا  العقابيةأيضاً بنداً حمدداً ينص على اعتبار اجلرمية ذات ظروف مشددة، عند تقدير قيمتها              
 أو مجاعة أخرى مماثلة مـن األشـخاص         عرقيةارُتكبت بدافع اإلساءة إىل شخص أو مجاعة        

ل اجلنسي، أو   ياملعتقد الديين، أو امل   ، أو   العرقي أو   القومي، أو اللون، أو األصل      العنصربسبب  
  . وينطبق احلكم على مجيع فئات اجلرائم. غري ذلك من الظروف املشاهبة

وأعطت اهليئات القضائية، ومنها احملاكم وسلطات االدعاء والشرطة، أولوية عاليـة            -١٠٢
 ُينظر هبا   على اخلطورة اليت   وتشدد الدولة أيضاً بطرق غري تشريعية     .  الكراهية ملكافحة جرمية 

هتدف إىل تشجيع الشرطة على     أصدر كتيبات    فمجلس الشرطة الوطين  . الكراهيةإىل جرمية   
  متكُّـن   فرص نيتحسل وذلك ،اختاذ تدابري لدعم الضحايا يف وقت مبكر من عملية التحقيق         

ودعم املدعني  كتيباً إلرشاد   وأصدرت سلطة االدعاء السويدية أيضاً      . حل اجلرائم من  الشرطة  
.  عرقيـة  أوقوميـة    ضد مجاعة    التحريضن  أ مع التحقيقات األولية بش    لهمتعامامني عند   الع
وهلذا الغرض، وكدعم للمـدعني     .  ومستقرة ممارسة موحدة تطبيق  هو  من الكتيب   دف  اهلو

جمموعة مـن   حتديث   على املوقع الداخلي لسلطة االدعاء السويدية        جيريالعامني يف عملهم،    
  .م املتصلة بالكراهية وغريها من املعلومات ذات الصلةالقضايا املتعلقة باجلرائ

عمل وكاالت النظام القضائي    تقييم   اجلرميةوقد فوضت احلكومة اجمللس الوطين ملنع        -١٠٣
وميكن حالياً تتبع مجيع جرائم الكراهية املبلغ عنها من    . ٢٠٠٣ الكراهية منذ عام     جرميةبشأن  

ـ  موسع   تطوير حالياً تنفيذ مشروع     ولكن جيري . خالل سلسلة النظام القانوين     منـه دف  اهل
  . حتسني تقدمي املعلومات يف النظام القانوين، مبا يف ذلك اإلحصاءات اجلنائية

حقوق األشخاص احملرومني من حريتهم، مبا يف ذلك توصيات هيئات املعاهدات  -الم   
  بشأن قضايا التعذيب

ب وغريه من ضروب املعاملـة أو       السويد طرف يف عدة اتفاقيات تشمل منع التعذي        -١٠٤
، سواء على صعيد األمم املتحدة أو على الـصعيد        )٤٧(العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     

. وحتافظ احلكومة على حوار وثيق مع جلان اخلرباء الثالث يف إطار هذه االتفاقيات            . اإلقليمي
ثالث استنتاجات أو أصـدرت     وخالل السنتني املاضيتني، اعتمدت كل هيئات املعاهدات ال       
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 هيئـات   تقوم به وترحب احلكومة هبذا الرصد الدقيق الذي       .  يف السويد  األوضاع عنتقارير  
           الذي سيسهم يف حتسني محاية حقوق األشخاص احملـرومني مـن حريتـهم            واملعاهدات،  
  . يف السويد

السجون واملراقبة مـن    وهناك، على الصعيد الوطين، تركيز على طريقة تعزيز دائرة           -١٠٥
وخالل هذه العملية، راعت    . أجل حتسني ظروف احملتجزين قيد احلبس االحتياطي والسجناء       

          ومنـذ .  خمتلف هيئات الرصد الدوليـة     قدمتهاالتوصيات اليت   على النحو الواجب    احلكومة  
اطي ن واحلبس االحتي  وارد هامة لزيادة عدد أماكن السج     ، خصصت احلكومة م   ٢٠٠٤عام  

 والتدريب  ، وأنشطة إعادة التأهيل   ،ومواصلة تطوير دائرة السجون واملراقبة يف جماالت األمن       
  . اجلديدة، ُشّيد عدد من السجون وسجون احلبس االحتياطي٢٠٠٥ومنذ عام . املهين
ويعين ذلك أن دائرة السجون واملراقبة مؤهلة أكثر من ذي قبل لتلبيـة احتياجـات            -١٠٦

 احملتجـزين يف  ، مل يزد عدد     ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨وخالل عامي   . بس االحتياطي  احل احملتجزين يف 
  . حتياطياالبس احلسجون اكتظاظ يف كن هناك ياحلبس االحتياطي، أي أنه مل 

، استعرضت دائرة السجون واملراقبة عـدة عوامـل   ٢٠٠٩ و٢٠٠٨وخالل عامي   -١٠٧
واتُّخذت . حلبس االحتياطي بتلبية احتياجات كل من احملتجزين واملوظفني يف سجون ا        تتصل  

  .نزالء السجونمنع االنتحار ومعاجلة األمراض احلادة بني سبل تدابري واسعة لتحسني 
ـ وستقدم احلكومة إىل الربملان السويدي مـشروع قـانون جديـد             -١٠٨ سجون يف  لل
  .٢٠١٠مارس /آذار
 يت انتقـدهتا  من اجملاالت ال   احلبس االحتياطي    يف احملتجزينوقد كان فرض قيود على       -١٠٩

دام العـام   واستهدفت هذه التوصيات االسـتخ    .  وقدمت توصيات بشأهنا   هيئات املعاهدات 
  هيئـات املعاهـدات    قدمتومن اجملاالت األخرى اليت     . ة تطبيقها للقيود وكذلك طول مد   

احلقوق األساسية لألشخاص احملرومني من     ب املتعلقة إجراءات تقدمي املعلومات     توصيات بشأهنا 
  . حمامي الدفاع العاموامني خدمات احملوكذلك إجراءات إتاحة الوصول إىل حريتهم، 

عدد األشخاص احملتجزين بانتظار احملاكمة     النسبية ل  القلة من املهم اإلشارة إىل    هغري أن  -١١٠
ما كانوا لُيحتجزوا إطالقـاً     قيود  اخلاضعني ل  من أولئك احملتجزين     ، ذلك أن عدداً   يف السويد 

وعالوة على ذلك، فإن فترات االحتجاز يف الـسويد         . فرض هذه القيود  لوال وجود سبب ل   
من القيود املفروضة على  ممكن، رغري أن املدعي العام ملزم باحلد، إىل أقصى قد. قصرية نسبياً 

وال ينبغي استخدام القيود إال عند      . تجزاحملشخص  ال بالعامل اخلارجي اليت خيضع هلا       االتصال
  . الالزمةة الزمنيالضرورة وللمدة

 سلطة االدعاء بتقدمي معلومـات عـن عـدد          يف وقت سابق  وقد كلفت احلكومة     -١١١
وكان .  وعدد احلاالت اليت فُرضت فيها قيود      ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨األشخاص احملتجزين يف عامي     
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            وتـضمنت مهمـة    .  وصف وحتليل االختالفات األساسية بني خمتلف أحناء البلد        املتوقعمن  
  . القيودفرضرير عن طول مدة ايضاً تقدمي تق أ٢٠٠٩عام 
أن ب سلطة االدعاء    إذ أمرت  ،٢٠١٠ عام   يفوقررت احلكومة مؤخراً توسيع املهمة       -١١٢

سـنة   ٢١-١٨وسنة   ١٧-١٥تقدم أيضاً معلومات عن عدد احملتجزين يف الفئتني العمريتني          
 يف الفئتني العمريتني وُينظر أيضاً إىل األشخاص.  هؤالء األشخاصفرض قيود على مدى وعن

املدة اليت فُرضت   باملذكورتني بوجه خاص عندما يتعلق األمر بطول مدة االحتجاز وكذلك           
  . قيودأثناءها
 قانون جديد بشأن معاملـة  ٢٠١٠مارس /وسُيعرض على الربملان السويدي يف آذار      -١١٣

قتراحاً يتيح فرصـة    وسيتضمن مشروع القانون ا   . األشخاص املوقوفني أو احملبوسني احتياطياً    
  . بقيود حمددةاملتعلقة احملكمة اتالطعن يف قرار

  حقوق اإلنسان ومكافحة اجلرائم اخلطرية - ميم  
كافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة، خالل الـسنوات       مبأبرزت زيادة االهتمام الدويل      -١١٤
 هااإلنسان، مبا في   االحترام الكامل حلقوق      ضمان  املاضية، التحدي الذين ينطوي عليه     القليلة

وجيب مقارنة األثـر اإلمجـايل      . حرية التعبري واحلق يف اخلصوصية، يف مكافحة هذه اجلرائم        
جمتمعة علـى   التدابري املتخذة   ستحدثها  ثالً، بالعواقب اليت     السرية، م  اتجلميع تدابري التحقيق  

ن هـذه    زيادة السلطات مـا مل تقتـر       وال ميكن التحدث عن   . اخلصوصية وسيادة القانون  
نشاء آليات إلجراء   إل وكذلكالسلطات بقواعد واضحة ملمارستها وفقاً لاللتزامات الدولية،        

، ٢٠٠٨عـام    ويف.  يف وقت الحـق     هذه السلطات  فحص دقيق للطريقة اليت مورست هبا     
هي اللجنة السويدية املعنية حبماية األمن والسالمة، تتمثل واليتـها    وأُنشئت وكالة حكومية،    

. وكاالت مكافحـة اجلرميـة    من ِقَبل   سرية  ال التحقيقات على استخدام تدابري     يف اإلشراف 
عرضته احلكومة على الربملان الذي وكجزء من مشروع القانون املتعلق بالتعديالت الدستورية   

حلقـوق  ميثاق احلكم   ، اقترحت احلكومة حكماً جديداً يف تعداد        ٢٠٠٩السويدي يف عام    
  .)٤٨( للفرد الشخصيةمحاية السالمةيعزز  ،اإلنسان

  األولويات وآفاق املستقبل -رابعاً   
تعترف احلكومة بالتحدي األساسي املتمثل يف ضمان تنفيذ مجيع قـضايا حقـوق              -١١٥

مجيـع  من  ويتطلب ذلك   .  الوطين واإلقليمي واحمللي   - اجملتمع   مستوياتاإلنسان على مجيع    
ومن الضروري أيضاً كفالة التعاون بني       .قضايا حقوق اإلنسان  معرفة  اجلهات الفاعلة املعنية    

وتعتزم احلكومة التعاون عن كثب مع مجيـع أصـحاب          . هذه املستويات احلكومية املختلفة   
  .املصلحة املعنيني عند متابعة هذا التقرير ونتائج االستعراض املقبل
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ن وتشكل التحديات والقيود احملددة يف هذا التقرير جماالت ميكن بطبيعـة احلـال أ              -١١٦
ويف هذا الصدد، سيظل احلد من التمييز وتعزيز تكافؤ احلقـوق يف            . ُتدرج أيضاً كأولويات  

وستظل مكافحة العنف ضد النساء ومجيع أنواع العنف        . عامةمن األولويات ال  اجملتمع أولوية   
املرتيل، مبا فيها العالقات بني األشخاص من نفس اجلنس، مهام ذات أولوية، وكذلك كفالة              

إىل وتشكل محاية حقوق األشـخاص املنـتمني        . سنني واألشخاص ذوي اإلعاقة   حقوق امل 
 األصلي وغريه من األقليات الوطنية، وكذلك حقوق املهاجرين والالجـئني           شعب الصامي ال

وسيتم االهتمام عن كثب بالقضايا املتعلقة بدوائر الـسجون         . وطاليب اللجوء، واجباً مستمراً   
ومة السويدية متابعة التوصيات املقدمة من هيئات املعاهـدات         واملراقبة، بينما ستواصل احلك   

  .متابعة دقيقة
 الربملـان    إىل بيان مقـدم  وفيما يتعلق حبقوق الطفل، قدمت احلكومة خطة يف آخر           -١١٧

تطبيـق  وتقيـيم   ، بشأن رصد    )٤٩(" حلقوق الطفل  ةسياس : الطفل ةسياس"السويدي بعنوان   
واهلدف من أنشطة الرصد والتقييم هـو زيـادة     . اءات اإلحص ها، مبا في  اتفاقية حقوق الطفل  

 وتقـدمي    واملركـزي   احلكم احمللـي   ييبيق اتفاقية حقوق الطفل على مستو     املعرفة بشأن تط  
مدخالت إىل مكتب أمني املظامل املعين باألطفال واحلكومة مع اإلشارة إىل اإلجراءات الـيت              

خل، من أجل حتسني محاية إ، تشريعيوال ييمتعلال على مستوى الدعم ويف اجملالني اختاذها ينبغي
  . وتعزيز حقوق ومصاحل الطفل يف اجملتمع

 حتقيـق االحتـرام     املتمثل يف  الطويل األجل دف احلكومة   هب املتعلقويشكل العمل    -١١٨
 احلكومة أن خطط العمل الوطنيـة حلقـوق         وترى. مستمرةالكامل حلقوق اإلنسان عملية     

. ٢٠١٠ خطة العمل الثانية يف عام       تقييم وقد قررت مؤخراً     طريقة عمل مناسبة  هي  اإلنسان  
 حقوق اإلنسان يف السويد، من مفوضيةوسيكون هذا التقييم، وكذلك التوصيات املقدمة من  

وتعتزم احلكومـة   . قضايا حقوق اإلنسان يف السويد    ب املتعلقاملدخالت املهمة ملواصلة العمل     
  . حقوق اإلنساناملنهجي يف جمالتعلق بالعمل احلفاظ على مستوى عالٍ من الطموح فيما ي

Notes 
 1 Human Rights Council resolution 5/1 of 18 June 2007 and the General Guidelines for the 

Preparation of Information under the Universal Periodic Review (as contained in document 
A/HRC/6/L/24). 

 2 The Swedish Forum for Human Rights is the civil society movement’s forum for human rights 
and a meeting place for politicians, students, public officials, activists and researchers. The 
Swedish Forum for Human Rights is the largest human rights event in the Nordic countries, 
gathering more than 1 500 participants each year.  

 3 The absolute rights are e.g. freedom of worship, protection against coercion by public 
authorities to divulge an opinion in a political, religious or cultural or similar connection, 
protection against coercion to participate in meetings for the formation of opinion, to belong to 
a political association, a religious congregation or other such association.  

 4 These include freedom of expression, including freedom of information, freedom of assembly, 
freedom to demonstrate, freedom of association, the right to protection against deprivation of 
personal liberty, the right to education, the right to property and the right to privacy.  

 5 Government Bill 2009/10:80; for more information, see paras. 80 and 114.  
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 6 Such special courts and tribunals with special relevance for human rights include the Swedish 
Labour Court, the migration courts, the Migration Court of Appeal and Courts on Freedom of 
the Press and Other Media.  

 7 For more information on the Equality Ombudsman, see para. 40. 
 8 Government Communication 2007/08:109.  
 9 Government Communication 2008/09:11.  
 10 Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet, Ds 2009:25 (Chapter l, Sections 1–2).  
 11 In 2009, the National Agency for Education was assigned a task concerning the fundamental 

values of the school system. The task includes informing schools about work done to promote 
the fundamental values and research and surveys done in the area. 

 12 A compilation of all concluding observations from UN treaty bodies was produced this year. 
These publications are available to the public free of cost.  

 13 Sweden ranked 7th in UNDP’s HDI in 2009.  
 14 Government Communication 2005/06:95. 
 15 Government Communication 2001/02:83 and it covered the period 2002–2004.  
 16 Other issues addressed include the rights of people with disabilities, the rights of the child, 

national minorities and the indigenous Sámi people, men’s violence against women, including 
violence in the name of honour and human trafficking, the rights to work, housing, health and 
education, rule of law issues and asylum and migration.  

 17 Terms of Reference 2006:27.  
 18 See recommendation by ICCPR in CCPR/C/SWE/CO/6 para. 4.  
 19 SFS 2008:567. 
 20 Code of Statutes 2008:568.  
 21 Government Communication 2007/08:39.  
 22 See recommendation by CEDAW in CEDAW/C/CWE/CO/7 para. 29. 
 23 Greater protection and support to those exposed to violence, greater emphasis on preventive 

work, higher standards and greater efficiency in the judicial system, stronger measures 
targeting violent offenders, increased cooperation and improved knowledge.  

 24 Chapter 5, Section 11.  
 25 Brå report no. 2008:25.  
 26 Sweden’s first national action plan for the implementation of Resolution 1325 covered the 

period 2006–2008. The second action plan covers the period 2009–2012.  
 27 Council of Europe Treaty Series no. 197  
 28 Government Communication 2007/08:167.  
 29 These priority areas are: greater protection and support for people at risk, more emphasis on 

preventive work, higher standards and greater efficiency in the judicial system, increased 
national and international cooperation, and a higher level of knowledge and awareness.  

 30 SFS 2009:260.  
 31 SFS 1994:1117.  
 32 For more information on the Act, see paragraph 38.  
 33 Government Bill 1997/98:182.  
 34 These include sexual exploitation of children in travel and tourism, dissemination of knowledge 

and information, identification of measures aimed at offenders, increased cooperation at 
national and international level, and review of legislation.  

 35 The strategy includes: clarifying legislation and developing guidelines/and standards; 
increasing the competency of the staff in relevant services; creating structured systems to take 
care of complaints and feedback from civil society and individuals on inadequate quality of 
services and inadequate accessibility, and to encourage cooperation between different actors.  

 36 Government Bill 2008/09:158.  
 37 Sweden, Norway, Finland and the Russian Federation.  
 38 For more information on the constitutional bill, see paragraphs 6 and 114.  
 39 A family member is identified to be a husband/wife, de facto (‘common law’) spouse or 

registered domestic partner and children under the age of 21 of the employee. The spouse etc. 
will be granted full access to the labour market.  

 40 From approximately 400 in 2005 to 2 300 in 2009  
 41 Government Communication 2008/09:24 Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för 

integration.  
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 42 Government Bill 2009/10:60 Newly arrived immigrants’ labour market integration – individual 
responsibility with professional support.  

 43 In Sweden, hate crime is defined as a crime motivated by xenophobia/racism, anti-religious 
motives (Islamophobia, anti-Semitism or other anti-religious motives), homophobia, biphobia, 
heterophobia and transphobia.  

 44 Brå report No. 2009:10.  
 45 In 2008, just over 4 200 hate crimes motivated by xenophobia/racism were reported, which is 

just over 1 700 more reports than the previous year.  
 46 The statistics for hate crimes reported in 2008 include the following new items: the definition 

of hate crime has changed since last year to be more inclusive – all reports where the 
perpetrator’s motive of ethnic background, skin colour, nationality, religious faith and sexual 
orientation has been identified have been examined; a new motive has been added – 
transphobia; a new sub-sample – all reports marked by the country’s police authorities as 
suspected hate crimes during 2008 – has been examined.  

 47 The UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment as well as to the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and to the European Convention for the 
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.  

 48 For more information on the constitutional bill, see paragraphs 6 and 80.  
 49 Government Communication 2007/08:111.  

        
  


